K R U 1P N I EU W S ~:to;:g~: ;~~:~lo
3

iiijl+. .liiöilb@MJ8iii

0 r gaan
REDACTIE:

Q!ii@ltilkJMiM'IWih

v a n

ilii!ii@HIMl

N. J. N •.. SOCIOLÖGENGROEP:·
.
.
. . ·. '· . .

d e

._:

Herman Passchier 9
:·•

~;

Gijsbrecirt v.Amstell.l ~'_ZEIST
Postgironummer ~
273757

ADMINISTRATIE~ Gerrit Harmsen,B:ijlmerinkkad~ ·Aaárood,
DUIVENDRECRT •

.:.-------- -·~

·~

~ ~ -·~~

I NLE I DI NG
:b~r. _is ·geen ei-nd_e, ... · ·stuwende··r-itme, _dat ~+l~n ~ehd.t~
_daar ):s ~en-begin
··dat bloei e:h veriler-Ven· gaàn·9
het e;t·i.g zijnde
leven
sterven. gaari9.
is wisseling
·enkel als beelden kent~
het enig blijvende
als spiegelbeelden iri ruimte en_t:ijd
is st~eds het drijvende van zijn. bewegende eeuwigheid.... .
Garmt ·Stuiveling.
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De echte ·plantensociologie is er geluk:lcig.heèl ver
·af 5 een ·aorre wetenschap te zijn 9 doodgesQh.ematise€rd -in
boeken en tabellen. Het inzicht in de hanr~">.aie van de plantengemeenschappen liöeft zelfs in het geheel· :geen :wetehscha.p
te zi-jn. Wat wij willen zient' bl:ijft de schoonheid: -'van- ~et
leven, dat.zijn die"pere zineerst ontleent aan het~ sa.menle.. •..:..ven .. Er is geen ordel_oosheid van bomen en struiken enplantjes om ons heen~.- Wat onze aandacht vraagt, onze be~
wondering afdwiri~~ ·is_, ·dat de levensomstandigheden in äl
hun fijne schakej;oijjgen·· de_ individuem:nppen tot. onderlinge··.
binding~ ·tot een groeper~g volgens. zeer bepaa14e:wettën:.;·.: . Ziehier? ... die vochtige, luchtige, zandige.~~ooyèrs, rijk
aan voedsel en· géspaard door menselijke. -verniel21ucht · ~
langs een streng-bepaàlde rangorde bouwt .de natuur er 'ge-.
duldig steeds hetzelfde boe op. Eerst is de bodem kaal,er
vestigt ~ich een bonte menigte pioniers 9- -die ordeloos door~
eenstaan. Maar naarmate de vegetatie zich dichter sluit,
begint de·concurrentie om de ruimte 9 om voedsel, tenslotte
om licht. Er is geen plaats meer voor hen, äie hier wel ter
kieming worden neergeworpen, maar wier le:venseisen niet
stroken met het gebodene. Planten van akkers en wegen bijv.
die veel stikstof verlangen, moeten spoedig verdwijn~n. ,
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haverrgez.e-H3:öhap ·~·Lm'àar onverbiddel.ijk geldt de wèt) dat elk
ge-~·è"l'Séhap zichzëlf. dóor zi'j:ri. ontwikkeling "ten .. grond~ rich.t.
In de beschermhig van deze planten k{emen ()-"·éral d'é · bomen
en struiken, en:iriet èen geweldig élan zet zich het bos door
dank zij de "dyn?Jllp ... gen~:t;;i~-ehe" waarde van ;~?toe;r~ werkers .
~s meidoorn en ha:agbeuk-.~ · Het bos, de hoogst ontwikkelde
samenleving,_ h~t.rust-:. ep. scl;l.ijnb~:re einds.tadium. komt tot.
stand-in de zware schaduw van dit eiken- gaagbeukenbos.
leeft zijn kruid- en struiklaag, leven zij;P:"èige:ri'Ii:i.ö~se:il én
paddestoelen, die er hun eigen speciale hU:nius--·vormen··-~n-'ér ·
hun eigen ba.cteri.ën voedeno Een nieuwe. levenskringloop i's.
gesloten~ ..· zoals::-elke . plantengeme€n-Schap er· één is~- Haar in-dividuen vind~n:hun .. plaats ten koste van elkaar, wedijveren
met elkaar op.'leven.-en dood, :maar missen kunnen ze elkaar
ni;et~ csteeds ·vinden we in een plantengezelsèhap bijeen~
de
kieskeurigen 9· voor.wie slechts dit milieu goed genoeg is 9 die
daarom elders ontbreken en hier dus karaktersoorten zijn;de
m~ of_meer onver-êèhillige, meestal "algemene" planten, en
dé indi-ingers ~ wier toename de opkomst aanduidt van een
nie"Q.we associatie. ·,
.
. . . .
.
~c;>nd:ri. als· hier, is er ergens ru.~-t~ Wi3 kennen allen
wel de ,'~eest,, sprekende voorbeelden: hoe het. stuiven~e. zee ...
zand: V1P:J:"d1;_ va.s-t;gelegd,. _eerst door het biestarwegras ~na ont-:ziltirtg'd66r hèt helmgezelschap; hoe de helm'op zijn beurt
wee+_ sterft, .doord~i; }),ij .zelf zijn z~nd vastlegde9- hoe het
du.indoo.rnkrëup~lho\lt ':'z).ch op dit: ru~tiger iand ontwikkelt 9
en hoe de· ~oo.J:'ten v:~ dit. gezelschap weer moeten afsterven.
vo<?:;- Ae~vez.:z·ufen.dê hWtius:~ Q.i,e, ~ti.:i,~ Jie,n ·voo,J;~qmt~: , We,zl.en, ·' ·
boé' 'dé zee zich via: he·t.' sl':tk. eri' -~cbol': tot. 'ti:r.~e ~ wei9-è · ~mt..:.
vlilèke].t ,·_):!_oe. een. zoetviiaterplas.--.dichtiroei t. door _ëèn \yetm~ti
ge. opeetivqlif!,lg
harmonisch a a.neènslui.t.ende :Pientengordèls
Zo ontwikkelt zich voortdrirend h~t-p1ant~Pkl~ed i:ri .een machtig,':'eèuwig rytlupe.
.· ·
.. · ·
·
, :_·; .Wij a~schouvren dit wond.er. en v.r:e ..hebben er .eel!bied
voor,·. We willen proberen, door te drl:ngEm in de vo:rmen,wa.arin bet zich aan.ons openbaart; we leven meem~t opbouw- en
afbraak, groei en vernietigiri_g. Iei;.s werkelijk te yoeien
van de grote· polsslag van het. Le"'r.en,. i·~: dat al niet hëel. veel?
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De muesten van ons zullen wel langer en met meer
onthousiasme door bossen en velden hebben gezworven dan te
hooi en te gras op een vrije Zaterdagmiddag, Dat is dan
ook wel nodig, wil je niet alleen een vage indruk overhouden van het grote geheel en van die vegetaties~ die jou
aankijken, soals jij hen aankijkt~ waar ~e doorheenwandelt,
rondrolt, met doornstruiken worstelt, maar ook het kleine,
het fijne, het bijzondere opmerken, waar je je aandachtig
over moet bukken, waar het 11 kruipen 11 zijn eigen beléh.ng
.krijgt.
Tussen het mozaik van associaties, die het landachapabeeld bepalen vind je op vele kleine en achteloos
voorbijgegane plekjes, de nietige en bescheiden vertegenwoordigers van een allermerkwaardigste groep plantengezelschappen. We a_uiden onderling overeenstemmende associaties
tezamen aan als een"verbond", en dit verbond noemen we dan
het Nanoc:rpex:i~!!_ oftewel het "Karrespoorverbond","miezepieterverbond" s un.K.:' "aseociaties 11 en wat dies meer zij. Letterlijk beteken~ de naam "verbond van dwergachtige cypergrassen11 9 en ik stel dan ook voor de Hollandse naam"Dwergzeggenverbondrr. Het is op deze kleine plekjes, dat allerlei merkwaardige en min of meer zeldzame kleine plantjes
van onze flora samengroeien: Dwergvlas Qladiola), het hon~
dervoudig gegaffelde tere plantje, een "wolkje van fijnheid",
met de mooie Achterhoekse naam r 1Duizendgraan"; dan de borstelbies, bosje tengere stengeltjes met peuterige z~te aartjes, die parmantig opzij uitsteken; de Dwergbloem ~c:ntun
culus minimus), kleinste van alle, zelden meer dan 2 em.
hoog , maar altijd met verscheidene, bijna onzichtbare
witge bloeppjes; de Draadgentiaan, meer een elfje dan ~en
dwergje, met fijne, geelbloeiende kruisjes, het teer Guichelheil met zijn rose klokjes, de mooie rode Duizendguldenkruiden, het sierlijk uitgespreid ~iggenà Hertshooi met
zijn vaak ook al weer 0 zo kleine, gele bloempjes, waarin
geen plaats schijnt te zijn voor al die meeldraden en zo
zijn er nog een aantal.
Op wat voor plaatsen treffencwe.deze vegetaties nu
aan? Om maar even op te noemeng op vohtl.ge heipaadjes,veen·-
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wegg."tjes, nic;t te ë.t;.;·og;::; k::,rresporen, la:ngs soms o-ve::-stroom-,..
',~.- dJ en mee-l; Za:!:ld ove:cdokte "'.Jeekoevers ~ aan Slootl'andjes 9 w<::,ar
de ko·::lien da gras?Jod.en ::tuldrapten; ~.an randen van vo;:.:ltige
akkers; O'f} so;,.:·~_igu -voch~;igo on veel bewandelde weilun~ op
zand.grond; O'f} de bodem -~ s:1 peri.odi.::k uitdrogende poeltjes 9
duir.meertjes en duivalJ.;:.::. tjes o • • • • •
Wat is :':l.U het k::m:.:..::rkende, hot gc:meenschappelijke van
deze standplaatcen?
-~ls ael';.:;te k":olL~ ~-:.·;alt o:..1s O}!s hun onbes ~a:1J.lgheiè.
Het zijn aLi.0:w.:J.G::!.. -':;::::r:..·~,-i,::t-';j'A3~ èLie :;.atzlj doo:c- de llièl'l::';; l~.::.t-
zij èt~.Jr de na.tuu:c !<.<l.< :o:.·.:' g ·· H.. J:m;":tdelC.. word.en 9 dat 8.l:t.e :;;>1::-,:::~F-"
die er i:n de o~g.:;vl.ng s ..:-::l:::!l.groeien het hie:t nü;t ku.r.:::.'l-=-:·_ uit. houè.e:n :m rr.:::::.:;an verè.·v,::..j ____ ,<~lo De oorzaak kan zijn: g(;:r6geld
betreden of berijden~ o0:!r 1ewerken van de grond, afp!.aggen
e.d. (menselijke en di'--:·::~.~~~einvloed) 9 maar ook het telken.s
onder wak.r staan (natt:u:.:lijke invloed). Op zulke ·cerr·t:inen
vestigen zich altijd ·typ~.sche, ~.ia!:ig~anten,die sJ~chto
een korte levensduur hebb~:.:t en wie het dus onverschillig ie,
of de omstandigheden hen Fpoedig weer het leven onmogelijk
zullen makon. Door ovar-:-!.sJdige zaadproductie weten ze zich
wel te handhaven. Ze h.,.";:,b~:::l in de concurrentiestrijd dus een
voorsprong op twee- of :L;derjarige soorten. Meestal zullen we
nu echter zie:.1 9 dat zu~:t:e ·;;er:reine:n hun untstaan danken aan
een sterke menselijke :.:.;:1;;-lued, die met ean of andere vorm van
bemesting sa.Jl'.engaat. In t''.i'.~ geval onts~ de "akker-~onk:ruiden mest-associaties;; (Rt..:.~"'reto-Secalin
~ met melkdistels 9
brandnetels~ zwbluw-Gong 9 ?:'..Grder~?tasje~ straatgras~ enz 9 waar
ieder wel een voorste:!.l:L.~·;; Yé:.:-1 heeft 9 en waarover we het hier
niet verder zullen hebbë:1.,. Ze zijn gebonden aan een hoog
stiksto~gehal te va..'1 de boè.3m.
A!iders staat het iJij het dwergzeggenverbond. Ook hie::!:1
een optreden van eenjarige soorten onder (vaak) menselijke invloed; echter zonder mest 9 die ze niet verdragen. Wat deze
veel bescheidener en ar·is-Gocratischer gezelschapjes verlangen
is g een vooral niet te rijke 9 in vele gevallen zure bodem;
steeds een hoge vochtigheid en een dun laagje van zeer fijne
en luchtige zwarte humus~ die karakteristie~ voor hen is.
Slechts zelden vinden wo ze iü voeds~lrijke eiden en dan nog
alleen onder zeGr speci&le ·i7oonvaarden.
De oude bekenden v::-::1 de kampen en de sociologie weekenàs weten ~al 9 hoe machtig de bekoring is van het zoeken en
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en, opsporen van deze ·alleraardigste associatietjes.Wat. een
vreugde was het niet in Kotten, toen we na lang en g•duldig zoeken op 'ien dightbegroeid paadje in de vochtige. heide ineens Borstelb:tes en Dwer•;bloem met al de hunnen tegenkwamen. Eoma.ntisoh is het, door de greppels te waden langs
statige bossen, met de vaak maar zeer klmin~ kans, een ..
mooie vegetatie van de Gron~ster te ontmoeten~ En hoe wild
werden we, toen zich langs de drooggelopen duinmeertjes. randen van Terschellil:lg een stel eenjarige plantjes instal.leerde,, die samen.een. praçhtig voorbeeld.van het Draadgentiaangezelsohap:vormden., en e::.:' zich zó thuis voelden,. d~t
ze tot ware reuzen op~oeideno Hier waren Dwergvlassen van
.10 cm. hoog te bewonderen Gn brachten Dwergbloemen, zo
groot als Zonnedauw, ons in verrukking. ·
Overigens moet hierè.oor niet deindruk gevestigd
worden; dat alle gezelschappen van het Na.nocyperion zeldzaam zouden zijn, zoals vel0 sociologen vroeger wel meen~
. den. Zeker, zè zijn 11 ephemeer 11 ( eendagsvlieg-achtig), zo
zie je ze en zo zijn ze veruwenen. En de meest karakteris-'
tieke zijn ook al lang niet algemeen. Maar juist in de
laatste tijd beginnen we tot nu toe veron~chtzaamde vegetatietjes, die overal opduiken en verdwijnen als interessante fragmenten van het Dwergz.eggenverbond te herkennen. •

l0

_o_r_ét_a_n_i_s a_t_m_e_ De verbondskara.ktersoorten van het
Na.nocyperion \dus de soorten, die we in één of meer van
zijn gezelschappen aantreffen en er buiten niet zijn)zijn.
Borstelbies (Scirpus setaceus), Greppelrt.ls(Juncus bufonius),
'::Jijdbloeiende rus (Juncus tenageja), Tengere ·rus (Juncus
. maee-r h· DwergW'äterrus ,(Juncus··· articulatie fm.pygmaeus),
Dwergrus (.Juncus pygmaeus), Koprus (Junous capitatus),
Dwergzegge .( Carex oede:d fm. nana) 9 Dwergvlas (Radiola linoides), Grondster (Illecebrum verticillatum), Krielparnassia ( Sagina nodosa. var. monilifortnis) , Moerasdroogbloem ;
( Gnaphalium uliginosum), Bleekgele droogbloem ( Gaaphal~um
luteoalbum), ·Rode schijnspurrie (Spergularia rubra), Riempjes (Corrigiola·littoralis), Liggende vetmuur ( Saq\ina .
procumhens), Montia (Montia minor), Liggend hertsho8i
(Hypericum humifusum), Dwerggras (Mibora mi.riima) 9 Draadvingergras (Panicum lineare), Dwergbloem ( Centunculus minimus),
Draadgentiaan { Cicendia _filit'o~~), Waterpostelbln(Peplis.
po~tula), 'ThymbladereprijS (Vero~~oa serpyllifolia), Mui.

~ lf/UVtli'~Ctt'~
J. •
" J, "· ,l
-r-c'--i ·~.wf.il. ,

." . J

~

zestaartje (:MyoSJJ,T.Us ,minimus), Armbloemige :we~gbree (Plantage
major fm. intermedia), Fraai. duizendguld(;)nkru.id (Erythrea

I•

li ttfJ:r:alis).
.
.
•
.
.• ...~oals je ziet~, een lijst van soorten, . die tot de interesstmt~te van qnz~ flora behoren, en waaxonder em vele. zijn,
waa.rVán ·het vinden tot de lieveli!lgswense;n van menig natuurliefli6bber behoort., Wannaar je deze plantjes niet.in het
;wilde.weg zoekt, maá.r je laat leiden door de wetmatigheden
vail de sociologie en ve!'·lïrouwt op. de aanwijzingen, die aanwezigheid van ~tandplaats en algemene soo;rtèn van het Na.nocYJ?erion·. je kunnen geven, zul je 2?.e spoedig tot je dierbaar--·
1
ste vrièriden gaan rekene:::la
, ... '.
·· ~~ ~·
·Bij dezensoorten y::.:::.t vooral op, dat ze ill,~_eenjarifi
.·~
zijn,.. iets, dat zeer merkwan.rdig is, in ons klimaat, waar in
bijna alle gezelschappen de overwinterende soorten de grote
meerderheid uitmaken~ Ook hun hoge tro11wgraad is opvallend.
Je zult deze soó.rten practisch nooit buiten het Nanocyperion
ä.a.ntreffen,(terwijl bijv .. d.:;.helm, eem karaktersoort van eio·
helmassociatie in practisch alle andere duingezelschappen
ook nog voorkomt.)' Vurder valt op de lage .Presebtie van vele ·soorten, di~ .daarom "zeldzaam" heten: .je. treft ze maar ·
weinig in het ge-zelschap aan •. Dit laat zich licht verklaren
door de grotemoeilijkhedan, die de soorten in deze kortstondi~associaties ondervinien bij hun verspreiding; het hangt
ook maar van het· toeval a'f 9 of de zaden ergens anders "'·een
gunàtiget min of meer kale standplaats vin~en kunnen.
~~~~~~·i~~~~-~~~d~i~~i~&
·. · ·
Het "dynamiséhen gezichtspunt van de plantensopiologi.e is het meest bela.ngwe'kk.~n~~;. onophoude;J.ijk .gaat de ene
associAtie in de· a:ndere ov:er \Zie Inleiding, . waar dit nader
beschrèven is - Red;) Wanneer deze opeenvolgi.ng op ·natuurlijke wijze tot·sta.ridkonit, spreken we van een successie in de
strikte zin van het woord. In zo!n_geyal verliest een gezelschap dus zf;}n groeivoorwaarden omdat het zelf de omstan.:.
digheden verandert, die het nodig· heeft.(Denk aan de helm,die
het stuivende zand vastl.egt, en het riet, dat· de modder
bindt en· ophoogt). Dit· is de "normale" gang van zaken •
. Een dergelijke successie ·(die meestal vrij l~gZaam
verloopt) vindt bij ·het· Nanooyperion niet plaats. Dé' klei:ae, eenjarige .4oó:r"ten hebben alle, wat wij noemen zeer geringe nayn~o~e~etische waarde"; zij bouwen ni.et iets op; zij
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· ·- à.ringeri nergens in 'V'oorüit··àls pioniers, ze veranderen niet
iets aan hun omgeving (behalve de zeer fijne humus,· die ·2e
vormen); ze zijn er alleen maar, omdat hun kiempiantjes
hièr niet, zoals overal anders, verdrongen worden doo:r brutale forsere soorten~ ·liet is, also~ ze zich ve:róntschuldigen --voor hun besehè::i.den ·aanwezigheid -en hun stille gra-. · 1
tie, zoals wijlen d.e Dui·i;_se republiek van Weima.r. ,J~:r-,.1 H~;
1~aar een dergelijk nonva.st" gezelschap houdt maar
·zeer kort sta.nd.Zoè.ra da omstandigheden het maar enigs--~ins veroorloven, dringen de forse soorten va.n de omgeVing
naar bi~en. Het geweld doet zijn intechte Want de soorten
in de omgeving, die een varbitterdè onderlinge. concurren.tiestrijd VOeren en Ya..1. de vriendelijke, eendrachtige _samenleving in het Nanocyperion niets verstaant hebben wél
zeer hoge dynamogenetische waarde& het gelukt hen zonder·
moeite, een -terrein te veroveren, dat zich niet tracht te
verdedigen.
Eigenlijk mogen we hier dus helemaal niet va1f successie sprelten~ De tegenstelling tot echte successie Ibs als
die van.oorlog·tot evolutie in üe menselijke samen1èving~
Liever noem ik dit 11 verdringing" •
Kenmarken van de verdringing tegenover de successie
zijn dus;
1• Zij wordt niet teweeg,-gebra.cht e\(n voorbereid
door de werkzaamheid der soorten, die zij aanvalt.
2~ Zij gaat bliksemsnel. Jfou.~~ !
3. Zij kan naàr alle richtingen gaan. EU de succes. sie ontstaat uit één associatie slechts één
·. ~eer bepaalde andere ass.Maar bij de verdringing
hangt het :er maar van af, ,in welke omgeving het 1ra.nocypeti":'"
on toevallig. stond.. . Hier een rohema .{an ènkele mogelijkhed~n
(er zijn er zo veel als je maar· wil,t !..J
..
.
•
STANDPL.UTS

VE!p)~INGER

-Rhynchosporetum
..·Veen-----.
_;;·:..·Natte hei
-Ericetum
_.,(::>··Eos - - - - - - Querceto-carpinetum ( Q betulet.)
Na.nocy-;;~:;.,.::::····lJeekoever Îr 7 - Alnetum _·
perion ·{:::··...'···slootrand - - - Arrhenaterion .
..
"'-·>·:····.Droog karresp.- ·Hhodeion.of Coryneph.orion
\{<.Akkerrand - - --~ s'eGalinión of' Panico-Chenopodion.
\Duinvallei-· - -· Schoenetum

r

'

-
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Van de snelheid van de verdringing geef ik één voordrie'opná.men van een proefvlakte van een Cicend:i,etum,
nà. elkaar'genomen in de vochtige heide bij Emst. Terwille
van de· kortheiè_ zijn alleen karaktersoorten en belänSTijke
~~ndringers. vermeld. ·
· .. .
_·
beèl~;

~EKTERSOOR':g~

· Draadgent:i.aa.n
- Dwe:r;-gv1as
· D\vergbloem _
. Borste1bie~
. l)vtergzegge
Greppelrus

Juni 1937

19381

2.2
2 "1
-1 _::.

(•~

x.2

x.:

-:

'x.2

-I

2. 3

Wq.terpos~elein

x, 2

Liggende.Vetmuur·
1.2
Armbl .. Weegbree
l o1
Fossombronia(teverm0s) 4,4
---

-~-

Juni 1939

·. x. 10

1.2

1.2

-·

1.1
2.3

l · · x .. i 0
1.2c

1.2
1.1

INDRINGERS

Dophei
Struikhei
Trekrus
Vlêuge1tjesb1o.;:;m
Zonnedauw
PijpestrlDotje
Bosrus

1.2

kiem:pl.
x.1
x .. 2

x62
1.1

1.2

2.3

2.3
x.2

:x.2
1.2
1.1
3.3

1o2
2.2
3.3
Klok~esgentiáan
kiemplo
x.2
1.1
~----~~----~----~-----J
-Dit is 'nog niet eens. zo bijzonder vlug. Vaak kan je
ia één jaar al aên .heel _mooi. gezelschap nauwelijks meer terugvinden. Mooi zie je in een _d,ergelijke :ç-eeks,welke soorten yan· het Cicendie1;_um hÇt· g~voeligst zijn :(het snelst verdwijnéri) en omgekeerd, well;e indringers het.brutaalst. Neem
bijv. eens dat pijpestroetje en die J)ophei!'l
V ~.!:.! .:2.!: ~ i d i n ~ ._o_v_e_r__E_u_r_o_p_a_
!: ~.!:!!!.!!i-·!!~ h .! R·~-Heel kort wil ik ev(;)n iets zeggen over het Na.nocyperion buiten onze grenzen. Het verbond is karakteristiek voor
de voèhtige1 koèle klimaten van \J'est... en Midden Europa; ih
Steppen- en Toendra gebieden verdwijnt het volkomen. Overigens vinden we een grote gelijkmatigheid in de samenstelling
der assóciatielil door.hun gehele gebied (hun levensvoorwaar.
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den zijn w?inig afl:a'.1ke~ij 1.;;: ~an pl~atse~ijke bode~- en-,~~~1
ma.a.t:erschl.llen). :P~~n Cf1.cend::t.etum l.~ Be1.eren ~9f IP·~r, .,t ·t!s.< ·
krek:.eender. Leuk 1.s eç,n Ns.nocyperJ.on-gezels.chap
è.e c:1- ·
diepe grotten van ie .~-~ :pç,: ; waar gemzen wa..."ldelen~ . /f'\·id:
In het warm"' Mi<'1.èalla:.1dse zee klimaat verdw jnt het
verbond. ook; hier wo" -2-ii het "-e:.:-vangen door het Isoëtio:1. op
halfkale moerassig~ b0ie~o In dit Isoëtion vinden we in
allerlei soorten hat gesJ.;.:v~J.t IPoëtes (Biesvaren) terug?da.t
bij ons op dG l::loè'.em ··~·:::.:~'1 :;:: - · .30en zo ui terR,arcl zelden v·o r.~..
komt. Systematisch ~::.~·r_ :N: ..10cyperion en Isoëtion nau:~v- ,.Jr·:~ant. Ze v~rmo:;: . . ~a::J. h;)t;e;l'"' ...;cnheid, de orG.e Isoë~a.
~ s s o c 1. a t 1 a h
. - - - -Het--is voÏstrekt r5e·~ de bedoeling~ hier de gezelschappen van het NanocypG~io~ uitvoerig te bespreken. Er
staat in ons lanJ. nog aller:.ei op losse schroeven wat dit
betreft. Sissin~llJ niiie:n::>·1.-G _·:--n bovengetekende werken dit
. yraagstuk nader u::t. t, dus G.aar horen we later nog wel meer
van. Het leek mij bel~1~ijker, hier een indruk te geven
van het gehee1 9 van da :mog;:üijkheden en dynamiek van deze
interessante gezelschapjesQ
Ik laat hier dE~1 ook alleen volgen een systematische
opsomming van de associaties.

i·

CICENDIETUM

FILIFOIU~S

-

DRAJ.~GENTIAANGEZELSCHAP

-Käräktersoorten7 'Dräadgenti~an,-Dwergviä.s-; Waterposte~(?)
Fraai Duizendguldenkruid, Dwergrus, Ditvergzegge en wa.arschijn~k in ons land ook de Dwergbloem. Ook de Borstelbies
komt hier vaak in voor, maar schijnt toch meer thuis te horen in No. 3 •.
Het meest karakteristieke, lang niet algemene gezelschap. Alleen op arme~ vochtige zandgronden{ uitdrogende venen, natte heipaadjes, greppelra.nden(dan verarmd en
met veel levermossen). Een speciale vorm op de bodem·va.n
periodiek droogvallende vijvers en duinmeren is zeer rijk
aan Dwergrus; hierin treffe~ we ook het teer Guichàheil
aan. Verdrongen door Ericetum, Ehynchosporetum, Molinietum; de laatste vorm meest door Littorellion.
2. PANICO - ILLECEBRETUM -· GRON.DSTERGEZEISCHAP
fuaktersoorten"ï'.Rodë-s chlj:..1.spurrie; Draadvingergras,
Grondster, Liggend Hertshooi, Liggende Vetmuur,Dwe~as(?)
Een vrij algemeen gezelschap, op veal drogere bodem dan

.!9.:..
de vorige, vooral langs wegranden en op allerlei heipaadjes.
Verdraagt waarschijnlijk meer stikstoÎ. Verdrongen doorCorynephorion-en ruderaal-gezelschappen, of door droge hei
(Calluneto -· ~enistetum).
.
~ S~:lfARTA ~LIGINQS!.= §.C.IRPO"S SETl;Q_EtTS_-_ASSQCIATIE.
Een van de weinige Nanocyperion gezelschappen van
voedselrijke bodemo Het is niet algemeen, en slechts zeer
zelden behoorlijk ontwikk8ld~ De kar~ktersoorten z~jn dan
ook slecht bekendo MoE.rasmuur (S.tellaria uliginosum) ~ is
niet trouw~ maar k:.mt veel er in voor. Borstelbies is :.:t:..: :· ·
schien karakteristiek, Ver<l<..r tre#fen we hier regelaa~.;ig
aan: Tijmbladereprijs 9 1rrebloemige Weegbree, Greppelrus 9
Moeraodroogbloem 9 Montia; e,do
Een bosvorm treffen we aan, verscholem op reeënpaali-jes, _of: zich heel kort :.Jr:'.;wikkelend op toevallige zandbank~·
jes, langs o.;Ycrs van of midden in mossen van het eikellhaagbeukenbos.. Een wei<b·-vorm is vrij algemeen, mc..ar "'.:>ijna.
nooit volledig ontwikke:id~ Op. randjes van sloten~ waar
zwarte 9 vette aarelklui ten ·i;ussen de stukgetrapte greszoden
opbobbelen onder trappeE"'.e koeienpoteno Tussen kruipbo terbloeD) Gekhikte 7o<:'senstaart?. Tandzaad~ bgels R-1aigras ~n
Zuring· ontwikk"':;cn ::~:!.cil op· de ae.rdklui ten mini a tuur exem~
plaren van di-~ gezelssl:-'.p, waarin nogal typisch schijnt het
Knikkertjesmos {Physcomitrium pyriforme)
4.

MYOS~.

Het Muizestaartjesgezelschap. Langs randen van vochtige ak-kers, met Knikmes an Purj!j:::~steeJ.tje., Jiier valt op het ogenblik nog niet veel van te zeggen~
5. SAGINRTO'M MONILJ.FOFJ\IT8
~Zëër-mërkwaardiii~~eZëischapje van vochtige duinvalleien

prachtig om te zien door de afwisseling van de fijne 9 uitgespreide, tegen de bodem gedrukte donkere sterren van de
Kriel~arnassia met zijn talrijke witte bloempjes9 en de rode bloemen, op de slanke hoge stengels van het Strandduizendguldenkruido Samen harmoniaus afstekend tegen het wi tt.e
duinzand. Misschien is ook Chlora 9 de Bitterlirig (alleen
op Voorne groeiend0hiervcor karakteristiek.
·
Stellig komen meer, nog slecht onderzochte Manoeyperion gezelsch~ppen in ons lund voor,maar ik wil het hierbij
laten. Veel moest onbespr2ken blijven 9 . o.ao de rol v;:,n. de
levermossen, wa~rvan zee;r vele in het.· :Na.'"locyperion thuisl:l.Ó·:-

ren. Mijn bedoeling was slechts, een _ov:erzióh't ,te- gêvên · ..
van de '.'lev~nd~. s~r~Jctuur 11 vap.: d~ze j,nter~sl3a.nte .. gezel..;,.'
schapjes. Be:).a.n,gstelling:behoefde er wel ·nauweli-jkS :meér ·
voor te worden opgewekt - · ma~r als Q.i t verhaal aanleiding
mag zj:jn -voor een . me~r :regel.matige,. diepgaande aándácht · ··
voor onze .·ve~npaadjea· ~n -~arresporen, is mijn doel bereikt.
#Î..
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. -~ · .Dit w.~ekend is vQor, ied;~rj .die .het· meemaakt;,a 11 -,

•

' .

·een·
verrassing geweest. Immer?,,-.·.dui-de;Lij~·::'ble~ek 9· dat onze stervend ge:vvaande, sociologengroep nog zeer levertskrachtig bleek
i;~ zijn. · • ·EI.!· waren een. kleine .20 deel~eme:r-s ,. wat. aok :een:;,
weè~ later in Havelte het geval zou z~jn~
, Toenwe Z~terdagavo~d allenbijeen waren,werd eerst
het r1ieuwe bestuur verkozen .als volgt::
Johan: Dijk
Voorzitter : ':.
Frans ·Stafleu. ·
Se'/retarilh ,
Herman Passchier
Redacteur - penningmeester
Gerri t Harmsen
Administrateur. . .
Het nieuwe bèstuur .ontvouwde· da.s.rop zfjn toekomst-··
plannen, die velen fantastisch sche:q.e:r.1e Q.ordeel-:Zelf:
,
. 5 Kruipnieuwsen, 5 weekenden (waarvan ,er 2 geweest zijn), .
een Paaskamp en een· Congres i . 1· !
.. · ·? · .
. · · .·
De 'däarop volgende Zondag má.akt'en we een zevel1-Uurlange tippelE!xcursi'e o:l.v': Kromq _'door· de prachtige· kalko;.;·
·rtjke duinen. Reuzegoed .konderi we d.e versChillende elkaa.:f ..
opvolgende gordels daar zien.
.
. . .
.
Op de: buitenste : duirihelli,ng: ·allerèers.t . de' ·he:Lm,.,..zà.nd, ··:hà\rer.:.as'soéiat:i!e ( Êiymátó.;;;A:mWia:Pihlè·ew~i) .:De v'o·1genéfê· --gordel
- -~'oonde·:oris liet··:duiridoorngezefschap.; ·:'·:!:,n t"e~nst.elfi.ng'met
'<{é .duinen~ij tén N. van Bérgen(kalkarm) · orttbreken hier de ·
"zu..:te"' soorten; terwijl kalkplanten, ·.zoals Bitt~rkritid- en
Hondstong aanwezig zijn.
-.:-.. : ·
-- ... - ·
·
Daarna kwam het Duindoom-Kruipwilg gezelschap.Ook
b.ewonderden we op een binnenhel1ing op. ·blootgéwáaidè plekken
de zich daar vormende pioniersa-ss. ·. Tortul·eto-phlaätum are-.
nariae 9 gekenmerkt o.a..· .·door ·duinsterretjes9: muurpéperP.
duinreigersbek~ zanddoddegras e.a. Tenslotte dient nog vermeld de opname's van h_et prachtige. S:tlenetum nutandis ;,M0 e;
maar voldaan namen we cim 4 uur afschèid. ·'l'ót het volgende
weekendî
HERMAN P.
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VOORZITTER: Johan Dijk, Mr.Cornelisstr. 44r. Haarlem ..•
REDACTEUR-'PEmriNGM. Herman Passchier, G.v.Amstelllaa.n 17
Zeist. Girorekening 273757
SECRE';t!ARIS~ Frans Stafreu 9 v.cl. Goesstraat 24 Utrecht.,
ADMINISTRATEURg Gerrit-Rarmsen 9 Bljlmerinkka~~ A88roDuiven- - - - - - - - - - -:·· -· .... - -· - - - - - -· ... - - - dracht
~1!.5.!.!:~l!
Tot nu toe zijn de, volgende- ui-tg.air'eh: ii'an··.l~<3 _Soc .gro~p
verseheneng
1 ·vegeta.tiescliets v::M:ook ·
v.f!esthoff.
2 Kiempl~t~ntabé-1 ., . · ..·. .
.
·_:...
3 ·overa.ruK:v:h."Aperr;u~etc"
J •..Vliegero
Alleen. van No. 2· zijn riog ·e'xêmpïären verkrijgbaar à f ö,io.
1 en· 3 zijn ui-tverkóè'ht •
··' ·
·
Het nieuwe bestu~r h~eft zich ten doe~ ge,steld,dit jaar
:wwer 3- uitgaven te lat'en verschijnen., Als eer~te daarvan
zal in November ui tkome~ "BROMION - en CO:RYNEPHORION 11 , een
uitvoerige beschouwi-ng ·over alle daartoe b.ehorende associaties.· De prijs van dit ·40-50 pagina's dikke werkje bedraagt
slechts t 0,25. Degenen"'~die_ deze uitgave wensen te ontvangen
kunnen dit bedrag storten óp girorekening 273757 van den reda.ct.e.ur. penningit~eest'-er .'
· ·· · ·

1!. ~ .2:~-~_,~,l.Ü- ~ 1- b .i-1!.· li.Q! .h 2 ~

k
R.P.
In net December-Kruipnieuws zal een ledenlijst, benevens een ca~af.og.U.s van_ pnze soc·. bibliotheek (beheerder FrStafleu) gep\!.bliveerd ·wordel1• . _ . ·
.
R.P.

~c:..,o_r_y_p._;.e_;p_h_o_r..._i_o_;_n~
.. _Voor deze in 'Nov.te--y~rschijnèn uitgavè hebben de schrijvers· ~ale opnamen -riodi;ge: :we doen~-dx~.tLe.er(.be:i'.óè-IF'öp,:teaer~'die
hierván opnamen heeft, die. in t.e zenQ.en :daar den S'écrét'aris 9
opïlat de pul)liça:tie e; ~ok een van de.sQe.groep is en niet
een va.n -emceJ.e
.mensen!
..
F .S.
.
.
.
'

1! I. .2.·m iái·n_·_e_j_

Noodkreet
- - - ·Wa'ir-zijn de opnamelijsten va.n ei~· sb'c.grbe·p~ .Zowel de
ingevulde als do oningevulde zijn zoek._ :stuUr ze a.j.b. in!
Anders onmogelijk om tabellen te publ·ice'ren !" · ·
F .s.
~i~k.!-2,-

Wegens_ .ziekte v.d. ·redacteur dit nummer 14 dagen te laat!
R.P.
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